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iııgiltere-italya · 
M i.izakereleri 

Roma büyük elçisi 
Başvekilden tali

mat alacak 
Londra 23 (Radyo) İngi-

liz · İtalyan müzakeratı dolayı· 

siyle lngillereııiu Roma Büyük 
elçisi Lord Proııiye Ilaşçeldl 

Çemborlayrıden talimat almak 
üzre Londraya hareket etmek 
üzredir. Lordun yarın Loııdraya 
gelmesi beklenmektedir. Mum9i
loyh Başvokildon talimat almak 
vo Hıtriciye nezareti erkiinile 
temasta bulunmak üıre birka~ 

gün Londrada kalacakur. 
Musolininin lıal)·an gazele· 

leıiııin lııgilıere aleyhinde neş 
riyal > apmaınaları hakkında te 
minat \'erdiği teeyyüd etmemek· 
tedir. 

Rad yolarıı1 mevcele · i arasm 
da tahavvülat görülmüş ise de 
buna kali surette aleyhteki neş 
riyata nihayet verilmiş ııazarile 

bakılamaz. 

Romanya inti~a~atı 
Bugün başlıyor. in
tihabata iştirak mec 

bari tutuldu 
.Bükreş 23 (Radyo)- Yapıla 

cak intihabat dolayısile 24 şubat 
perşembe günü bütün dairelar 
kapnlı kalac!1k, mahkemelerd,.ki 
dualar baeka günlere talik edi· 
lecektir. Plebiste iştirak mecbu· 
ridir. Bütün reyler mahkemeler 
tarafından toplanarak Adliye ne 
ıaretindo müteeekkil bir komis 
Jonda tasnif edilecektir. 

Yümiiktepe h6yüğü hafriyatı 

Birinci yıllık plan sona erdi 
ill{ teşrinde tekrar başlanacal{ 
Mersinin Milatdan 1400 sene evvel Eti 
imparatorluğu zamanında mühim bir 

medeniyet merkezi olduğu anlaşıldı. 

Hafriyat heyeti bir arada. X işaretli zat, heyet reisi 
Profesör B. Garstang'dir 

J,iverpol Üniversitesi profe 
sörlerinden J . Garstang'ın riya 
setinde tanınmış teknisyenler· 
deıı mürekkep bir heyet tarafın 
dan ~tersinin garbindeki c Yü 
müktepe> hüyüğünde üç aydan 
beri yapılan hafriyatın Lirinci 
yıllık planı temamlanmıştır. Ho 
yet şimdi hafriyatla çıkan tari· 
lıi malzemeyi tasnifle meşguldür 
Bir kaç ızüne kader şehrimizden 
ayrılacak olan Profesör Garstaııg 
önümüzdeki ilkteşrinde tekrar 
gelerek hafriyata deum edecek 

tir. 
Bu bilgi hafriyatı daha baş 

langıçta da tahmin edildiği gibi 
Lölgemizin tarihini aydınlatacak 
çok entresan neticeler vermiştir. 
Buna göre : 

Mersin ve hualisi İslAm, Bi 
zans ve Yunan istildları devrin 
de çok nz mütemekkin olmuş ve 
miladdan 1400 yıl önce b!rleşik 

Eti imparatorıuau zamanmda 
mühim bir medeniyet merkezliği 
yapmıştır Hafriyat bunu isbat 
edecek malzemeyi ortaytt çıkar 

mı~tır. Hüyüğüıı 2,5 metre de
rinliQfode bulunan bir kale ha 
rabc si Boğazköy ünde bulunan 

iç Ticaret eşyası 
B[YAHNAM[ İl[ S[YK[OllMIY[CEK 

Eti kalesinin ve az küçük olmak 
şartile tıpkısı ve bu gün karak 
terleri temamen tesbit edilmiş 
olan Eti kale mimarı tanının 

örneklerinden hiridir. 
Yümüktepe hüyüQ'ünde bü 

yük hafriyattan l.ıaşka bir de 
makta hafriyatı yapılmış ve en 
mühim netice büyüğün hüviyeti 
ni tayin için yapılan bu hafri 
yatla elde edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti, Gümrük 
idarelerine yeni bir tomim g6nderdi 

Büyüğün üstten iki metro 
luk kısmından sonra Etilere te 
sadüf edilmie ve bPşinci metre 
nihayetinde de Prehietarik de· 
virde tahminen milAllan 4 bin 
yıl evçel muhitimizin yaşamış 

deniz alıe verişi yapmış Kıbrıs, 

Suriye ve hattd Giritle ticari 
münasebetler tesiR elmiş oldufu 
tesbit edilmiştir. 

Ankara- Başka başka kim 
selere Ail iç ti~aret eşyasının bir 
be1anname ile sevkedilmemetJl 

bundan evel Gümrük ve inhisar 
lar YekAleti tarafından alilkadar 
iare bildirildiği halde bazı güm 
rüklerce bu emrin yanlış tatbik 
olunduğunu gören Vekdlot güm 
rük idarelerine şu tamimi gön 
dermiştir. Ehemiyeli dolayısile 
olduQu gipi yazıyoruz : 

c Mahreç gümrüklerinin ib 
raz olunan dahili ticaret beyan 
namesi muhtevası eşyamn kon 
einıentolarrnı tetkik etmesi ve 
hu tetkik neticesinde tıeyanna 
rnede yazılı eşyanın bir şahsa 
lid olduğu anlaşıldığı takdirde 
beyannameyi tescil etmesi, 2inci 
rnaddesiude de mevrid gümrük 
lerinin, başka b>ışka şahıslara 
lid eşyanın bir beyannameye 
dahil olduğunu gördükleri tak· 
dirde pul noksanlığı ikmal olun 
ltıakla beraber mürsilleri hakkın 
da gümrük kanununun 109uncu 
rnactdesinin tatbik edileceği ya 
ZıJıdır. 

Bu suretle mevrid gümrük 
larince gelen eşya be)·anname 
leri muhtelif şahıı;lara aid eşya 
)ı ihliva ellili tesbit edildiği 

laman pul noksanlığı ikmal etti 

' rilmekle lıerabor usule aykırı 

hareket edildiğinden ötürü de 

ceza hükmedilmesi tebarüz etti 
rilmieken, bazı gümrüklerce nak 
liyat şirketleri tarafından bir 
konşim~uto rn bir beyanname 
ile kendi şubeleri namına sevk 
ve bu şubelerce tesellüm edilen 
eşyanın ordino voya konşimen 
toları nazarı dikkate alınmaksı 
zın başka başka şahıslara Aid 

-Sonu lkinclde-

Prehistarik devirde bnlunan 
seramik parçalar Anadolunun 

- Sonu ikincide -

Fransa Nazırlar mecliıinde 

~1illil\t1 üdafaa işlerigörüşüldfı 
Silahlanma için fevkalade tahsisat veril 

mesi hokkındaki proje tasvip edildi 
Paris 23 (Radyo) - Reisi· 

cumhur Lebrun'un reisliA'i altın· 
da Nuzırlar meclisi toplanmıştır 
Butoplantıda bilhassa harici itler 
ve Milli Müdafaa işleri görüşül 

müştür. Hariciye Nazırı Delboe, 
harici meseleler etrafında izahat 
vermiştir. Daladienin bir teklifi 
üzerine Milli Müdafaa için fev· 
kalAde tahsisat verilmesi hakkın 
daki bir proje tasvip c.dilmiıtir. 

Milli müdafaa projesi hakkında 

bir kanun projesi teklif edilmie 
ve bunda Müdafaa sandıkları 

yapılması istenmiştir. 

Projeye nazaran Amorti&· 
man sandıkları 1 - 3 - 938 teri· 
hinden itibaren Milli müdafaa 
masraflarına bakacaktır. Bu top 
l~ntı arasında Hava nazırı da 
muhtelif kararnameler imza et· 
tirmietir. 

Mekteplerimizde K ooperotifcilik 

K \.il ti1 r bakan lığı yeııi esasları 
ihtiva eden bir J'asa hazırladı 

Okul kooperatif /erine tamamen terbiye
vi ve sosyal bir istikamet verilecek 

Okullarımızda talebo koope 
ratifleri yıldan yıla çoğalmakta 

dır. Bu gün Türkiye Cumhuri· 
sıeti okullarında 800 den fazla 
kooperatif faaliyet haliııdedir. 

Mevcud okul kooperatifleri 
istihlak kooperatifleri mahiyetin 
dedir . Okul kooperatiflerinin 
başlıca gayesi lalebf'nin günde· 
tik ihtiyaçlarına yarayarak ders 
vasılaAı ilo yiyect-k maddelerini 
temin etmekten ioarellir. Elde 
edilen kArlorın mühim bir kısmı 
hissE>darlara daflılılmakta ve aıı 

cak küçük bir kısmı okulun sos 
yal islerine tahsis edilmektedir. 

Bu dar çerçeve içinde çalı· 

şan okul kooperatiflerini esaslı 

bir tetkikten geçiren Kültür Ba 
kanlığı, okul kooperatiflerine le 

maman terbiyevi ve sosyal hir 
istikamE'lt vermeyi düşünmüş rn 
ona göre de terlibat almıştır. 

İlk önce Türk kooperatifçi· 
lik cemiyeti ile temasa gelmiş 

ve cemiyetin idare heyeti tara· 
fından itina ile hazırlanmış bu 
lumm yasa projesi kültür kuru 
luna verilmiotir. 

Kültür kul'Ulu, okul koope 
ratifleri sahasında büyük muvaf 
fakiyetler gösteren memleketler 
den bilhassa Fransa ve Bulga 
ristanın neşriyatını tetkik etmiş 
ve esaslı incelemelerden sonra 
memleketimizin ihtiyacına uy· 
gun elik ve Ortaokullarla Lise 
iare vo Öğretmen Okullarına 
mahsus• bir okul kooperatifi ya 
sası kal.ıul etmiştir. 

Şimdi kültür kurulu bir izah 
name hnıırlamakla meşguldür. 
Okullarda yeni yasanın ne şe 

kilde tatbik edileceğini gösteren 
izahııameden sonra yeni yasa 
okullara tebliğ edilecek ve okul 
kooperatifleri yeui yasaya göre 

kurulacaktır . . Okul kooperatifle 
rini, içıimai terbiye gayelerine 
uygun bir şekle sokan J{ültür 
Bakanlığını bu muvaffakiyetli 
adımından dolayı cldden lEıbrik 
ederiz. 

Kooperatifin gayeleri 

Hazırlanan yasada koopera 
tifin gayeleri şöyle anlatılmakta 
dır : 

a) Talebeyi karşılıklı güven 
le ve el birliğile çalışmağa alış 

tırmak, 

b) Talebeler arasında kar 
deıçe sevgi ve saygı uyandıra 

rak bunların birbirlerine ve oku 
lun sosyal işlerine yardım etme 
lerini lemin etmek, 

c) Talebelari şahsi teşebbüs 
Jere ve yaratıcı fanliyetlere sev 
ketmek suretile onların sosyal 
iradelerini kanetlendirmek, 

d) Talebeyi okul binası, eş· 
yası ve hayalı ile ilgilenrlirerek 
okul işlerine yardım etmeğe alış 

tırmak, 
e) Talebeyi fyerli malı satın 

almaıa alıştırmak ve günlük ha 

yatlarında kendilerine lllzım O· 

lan eşya ve malzemeyi hilesiz, 
ucuz ve kolay tedarik edebilme 
!erine del:1lot etmektir. 

Sonu ikincide 

Duygular: ·----
"o ,, 
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"Ölmek: Korkunç bir izlıra 

lıın elem kayııağı ... : Ölmek; co· 
~alıırırı eu müth işi .. : 

Düşünceler: Ayd ııı ve ber· 
rak düşünceler, toprağın nemli 
kokusuna karışdcak .. ; 

Ümitler; lale gururlarını a
demin kısır koynunda ara1acak .. 

Arzular; Güzel ıtırlarını me 
zarın keskin kokusunda kayba· 
decek .. ! 

Ilalıralar; maziye yokluk 
adesesi u-ıen bakacak .•. 

Ölmemek: bu da işkencele· 
rin en ağırı •.. Bu 1a ölüm gibi 
korkunç bakıyor. Bunda dA dü· 
şünce sarhoş oluyor, diyordu. 

Ve bir an düşüııdü. Hiçbir 
şey söylemeden ve arkasına bak 
maden asri mezarlıktan Qıkıyor 
du o .•. ! 

Dünya heykeltrııeları bir a· 
raya geldiler. Vt• ona beğendiQi 

hikAyelerden birisini mermerle· 
re işlrnmesini reca eltiler. 

Ne evet ne de hayır dedi o •• 
Yalnız yıllarca düşündü. Suların 
iztıraplarıııı dinledi. Yıldızların 
maceralarına ukıf oldu. Geceyi 
bir gözyaşı yaptı ve kalbine 
döktü. Bir gün odasında gene 
ayni düşünce ile dolaşıyordu. 
Birden çılgınlara mahsus bir se 
vinçle haykırdı: "Yokluk ... Yok· 
luk ... Yokluk 

Bu eehro tiönmiyecekli o. 
Neye gitmeli ; hatıralar orada 
kor gözlerile beni beklemiyor· 
mu? Yok .. Deli gönül yaptıkla· 
rrn bu başa artık kafi...,, 

Ve mlrıldanarak deniz ke
narına oturdu. 

"Sular neye böyle haykırı• 
yarlar. Sular neye böyle tehev· 
vürle koşuyorlar! Yok ben de 
gitmeliyim. Hatıralar orada ka 
ranfil bakışlarile beni bekliyor 
lar.,, diyordu. 

"fete önümde ve arkamda 
uçurum. Ben bu uçurumun ne· 
rede başladığını bilmi1orum• 
Neı·ede sona erecek ondan da 
beni haberdar etmediler. 

Bu uçurum uzamalı ve ben 
günahımın kefııretini bu uçurum 
keuarında çekmeliyim. Gözlerimi 
açamıyorum. Başımın dönm6si 
cektitim lztıı·apla karıeıyor. Göz 
Jerimi kapayamıyorum. Uçuıu· 

mun kafa tasımda tevlid ettiği 

gölgeden korkuyorum.,, dedi o. 
Oııo; "Yaz1larrndan birşey 

anlamıyoruz . Ne biçim yazıyor 

sunfl,, diye sö)·liyenler ~ok oldu, 
Gülerek; "Ben, şimdi yazıyo 

rum, oradaki çizgiler sizlersiniz .. 
dedi o. 

Sabri Us 

p 
er, 
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Liman caddesıle Tarsus caı~· 

desi nrasındn ardiyeler için kari . 
miklaıdn Y<'I' ayrılmıştır. Bura· 
de, yani hemen birinci seyyah 
istos) oııunun şehiı den gcçeıı 

<'nddelı•rin \'O limanın ynıııııda 
büyük \'O küçük halini havi pa 
ııa) ır ) eri proje odilıniştir. Pa
ııayır yeı i lıerhrıııgi bir sergi i· 
çimle tarifede odilelıilir. (Kültür 
paı kı) 

3 - Tiren hatları 
Şiınd lık \ 'O yakın zamanlar 

da tiren lıaltınııı Sılıfkeyo doğ 
ı·u u:atılnıası lıusmnıııda bir ta
·n\ vur olnrnsııın rnğmeıı, gene 
hu hu:rnı-ıa i~aret edilmiştir. Uzun 
zamanlar ic;iıı yapı.mnsı planlar 
da inkişafın her hususunu dik
kat etnıak lazımdır Bu şekilde 

ileride 'ukun gelC'ccık her hangi 
pli\n cleJtıştirilınesinden ve lıu
mın ııetice~inde do to,·ellüt ede· 
cek büyük nıa:.rnflarııı önüne 
geçilmiş olur. 

Yukarıdaki mcnuulıalıis hal 
tın ynpılınası ihtimalinin aılığııı 
dan dolayı yeni tren hatları ve 
halla uütüıı plı\n o şekilde proje 
lenmişti,- ki uu plan gerek mün 
ferit \'e gerekse umumi olarak 
yukarıda zikr edilen hat yapıl· 

madan tatbik edilelıilsin. Bu hat 
yapılmadığı takdirde, gerek hat 
tııı yeri \'O gerekse L tasyonun 
yori bahçeler ve yeşillik sahalar 
için kullanılacal:tır. Aksi takdir 
de bu ycnı hnt öyle planlandı· 

rılmışiırki: mühim olan liman 
vesait \ 'O faalıyeti eski halta ve 
yeni hatta müsavi suretle ve 
tarzdu inkişaf edecek. 

Yeni hat, limandan te sana 
yi mıııtnkasıııdnn g&len rayların 
giriş nokta::.ıııdan coııubi garbi· 
sinden haşlar, bu hal, demir yol 
tekııiği noktai ııazurından, lima
na, sanayi mıntakasına ve mır· 

şandiz istn yoııuna nazarıln a' ııi 
vaziyello buhrnmnktactır. (birin· 
ci se~y::ıh istasyonuna e ki (~ok 
ta N) gideıı hat gibi bu hat ev· 
feHl, takriben yeni muhit cadde 
sinde müvazi olarak garp iı:;tika 

metinde uzar, sonra cenubi gar· 
bo doğru eğilerek, lıa~talıaneniu 
takriben 350 metro cenuhuııdan 

hastaııo caddesinin üzerinden 
geçer. 

BirinC'i seyyah ista~yoııun 

daıı itibttren tren hattı c1evaın 

ederek uzatılacak olursa, o za 
man çıkmaz olan bu istasyon 
(Kopfl..ıahııhof) maksada uygun 
olmıyaıı bir ecıkle girer. 

Buııun iciıı yeni l>ir çıkar 

İfilasyoıı (Du rchgnngsba h uhof) 
yapılması lrııınıdır (ıkiııci sey· 
yalı istasyonu), bu istasyon, iyi 
yapılmış ve umumi plünn olduk 
ça uygun olan hastane caddesi 

üzerindedir. Bu cadde arabalar 
için, istasyona sevk caddeRi ~a

zifesini görüyor. Yayalar bu is· 
tasyoua gitmek ıçin, eski şehir 

ceııup istikametinde oı·tadıın kat 
eden yeşil bir l'Oldan (yeşil şerit) 
istifede edecekler. Talfribeıı 40 
metre genişliğinde bulunan bu 
yeşil şerit, yeni yapılmış orta 
mektebe se\·k ediyor. Buradan 
itibaren ticaret mahallesini kat 
ederek sahil prmaııadınıı uzar 
(Il B 3 ya bakılsrn) Bu yeşil şe 
rit şimal istikametinde devam e 
derek yeni tren hattının üzerin
den geçer re amele mahallesinin 

şimalino kadar uzar. Buradan 
görülüyorki, yukarıda balıs ,,t
ti~iıni:r. yeni tren hallı yapılmaz 
ı:ıada, yapılacak olıııı ytşil salın· 

larııı projesi gene kendi m1ınası 
nı gaip tlmiş olmuyor. Çünkü 
yayalar için, amele mahallesi ile 
deniz aı·ımuda uir irtibat .tesis 
etmrk lıPl'lıalde icap ediyor. 

t~t:ısyoıı iiııüııueki moyclaııın 
projesi yapılırk eıı, istasyona 
sevk eden \'o .ai ti nakliye ve ya
ya yollanııın birLirindeıı kal,i 
surette n~·nlınası me\·z.uubahis 
edilnıiştir. Ve bu fikir ornda kat'i 
olarak Haclo edilıniQlir. \'esaiıi 

nakliye caddelerini kat etmeden 
yayalar da şohrin merkezine ka 
dar tıwiz <!clilmedPıı golehilirler. 
(muhit caddeler üzerııırle kf prü 
ler ynpılınıştır.) Oto 11obiller yan 
L raflaıı hastane cadd sinden ya 
naşacuklur Seyahutedeııler otomo 
lıilden kopalı bir lıale çıkıyorlar 
\'e yaA-ınurlu zamanlarda kuru 
ayakla istas)·ona varmış olurlar. 

Yeni tren hattı yapılmadan 

eski istasyonun yeniden tamir 
edilmesi lazımdır. Modern demir 
yolu tekniğinin talebine göro 
çıkmaz istllsyonlartn (Kopfbahn
hof) peroulal'lnın nıka~mıa, tren 
leriıı \'C rahat nırıııa\'l'a y pabil 
rneleri için, ırn uzun katarlara 
bile kafi gelecek r:ıylar· rapılnıa 
lıdır. Bunuı! için etıki istasyonu 
ııun şimali ŞUl'kisiııde hirnz bu 
istns~·oıırlan uzakta yeni lıiı· is 
lasyon b:nası teklif c ciilmişlir 
(birinci seyyah istasyonu) gerek 
istasyon moydam rn gerekso 
seyyahl.ırı istisyona sevk eden 
yoilar ikinci seyyah istasyonun 
da olduğu gibi l""lıit edilmiştir. 

4 - Tayyare nakliyatı 
Tayyare meydanı için ayrıl

mış yer, şimdi m<•\·cut olaıı tren 
lıattııım şimali garlıisinde bulun 
maklaclır. Çüııkü buruda arazi 
gayet oz meyillidir. Tayyare 
meydanı lıiııusı müstakim bir 
cadde ile muhit caddesine ve bu 
nunla bütün şehre rapt edilmiş 
tir. istasyonlarda oldu~u gibi 
buradadn yayalar içiu yeşil bir 
yol (yeşil şerit) yapılmıştır. Tay 
yare meydanı öuiiııdoki meydan 
da istl\syonlarda olduğu gibi teş 
kil edilmiştır· 

5 - Vesaiti nakliye 
caddeleri 

A - Bıriııci derece caddeler 
pldnda kırmızı çizilmiştir. 

Mersinden haı icc sevk odeıı 

en mühim caddeler cir taraftan 
Tarsusa diğer taraftan dn Silif
keye se\'k ederler. Bu iki kısım 
caddeler, birinci derece vesaiti 
nakliye caddolerile birleşlirilecek 
tir. Şimdiye kadar irtibat cadde 
si vazifesiııı görAn Uray ve Si
lifke caddelel'i ticaret mahallesi 
ııin ortasından geçiyoı larclı. Bu 
caddeler çok dar olduğundan vo 
olrafında sık yapılar \.ıulundu 

ğundan ınEırkez caddesi olmak 
evsafını haiz değildirler. Bunun 
eehrid ortasını yararak ve mov· 
cut caddelerden istifade ederek 
yoni bir vesaiti ı:akliye merkez 
caddesi y a pılmıştır. (Bundan son 
ra merke~ caddesi tesmiye edi· 
lecek.) 

Tarsusdan gelen cadde, ye 
ni yapılmış tahaffüı;lıa•ıeııirı . he 
men arkasında b ıraz yükseıte 

meyillendirilmiş ve bir köprü 
vasıtasile liman ve sanayi mınta 
kası üzerinden ieçirilmiştir. 

B. E ci en ı Da 11 ı l ı )1 e 
Müntehiplerine isti· 
fa sebeplerin anla

tacak 
Loııdra, 23 (Radyo) B Eden 

cuma günü akşam müntuhipleri 
huzurunda bir nutıık s<>yleyecek 
ve istifası sobeplerini bildirecek 
tir. 

An1eJe fırl<ası 
Büyük bir toplantı 

yaptı 
Loııdra, 23 (Rady0) Amole 

fırkasıııın Loncira şubesi Pıızar 

tesi güııü büyük bir içlimn yap 
mış vo liderler nutuk irad etmiş 
lerdir. 

f ranko tayyareleri 
Bir Fransız vapuru
na taarruz ettiler 

Pnri!', 23 (Raciyo) Valansiya 
ya oıı buçuk mil mesafede bir 
Fransız \'apuru meçhul tayyare 
ler tarafıortan taarruza maruz 
kalmıştır. Fransız torpilolıırı 
süratle iş~rct alınan mahalle 
gitmi~lt>rdir. 

Frankocular 
Terueli aldı. Va/an 

1 

siyay a doğru iler
liyorlar 

Londra, 23 (füıdyo) Franko 
kuvtetleri Torueli zapt \'e 3000 
esir aldıktan sonra \'alansiyaya 
doğru ilerlemeye başlamışlardır 

Yeni Çin hükumeti
nin memnuniyeti 

Tokyo, 2:1 (Radyo) Yeni Çin 
hiıkumcti Maııçukonun Almaııl a 
tarafından tasdikinden dolayı 

memnuniyet göstermiştir. 

Ba l~an konseyi 
Yunan gazeteleri bunu Ce 
nubi Avrupanın sulh ve 

nizam amili olarak tavsif 
ediyorlar 

Atina 23 ( Radyo ) - Alina 
njansı bildiriyor: 

Gazeteler bugünkü vaıiy(ıt 
te .Aııkarada toplanacak olaıı 

Balkan devletleri konseyinin hü 
yük ehemmiyetini tebarüz ettir· 
mektedirler. Balkan Antantı gru 
bunun sıkı işbırliğinin Cenubi 
Avrupanın en kuvvetli sulh ve 
nizam amili bulunduğunu kay
detmek led i rler 

Sov yet Bükreş işgü~eri 
Botenko sağ mı 

ölümü? 
~loskova (Tas ajansı) 

Romadan bildirildiA"ine göre Bu
tenko işi bir faşist koınedisiııden 
ibarottir. 

Butenko rolü bir heyaz mu 
hnfız tarafından oynanmaktadır 

ve neşredilen fotoğraflarda Bu · 
tenkonun fotoıl'rafları değildir. 

Buıenko ıle Moskovada tah· 
sil elmiş olan Romadaki Sovyet 
sefaretinin katibi Butenkonun 
oturduğu söylenen otele üç kere 
teşebbüs etmiş!'e de diplomat ve 
sikasınn rağmen otele şokulma-
mıştır. Katip bu vaziyet knrşısııı 
da dünya matbuat mümessilleri 
ne müracaat erterek kıındilcrin 
den Butı>ııkoyu görmelerini iqte 
mişlir. Fakat faşit>l makam l arı 

Butenkonun yoriııe geçen adamı 
Romadan uzaklaotırmı~l ardır. 

Vel{a ieti 
Vilay etlere bir ta

mim gönderdi 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere 

telgra[la gönderdi~i bir tıımimle 
gelirlMi 10 bin ve daha yuka 
ı·ı olan belediyelerin bu bütçe 
ile yaptıkları işler hakkında 15 
Marta kadar bildirilmek üzere 
biı· çok sualleri ihtiva eden esa~ 
lı malumat istemiştir. 

Vek:lletin istediği bu maili 
mat arasında su tesisatı, elek 
trik tesisatı, mezbaha, hal, pazar 
vo panayır yerleri, yol, mezar 
lık, ha3laııe, dispanser, doğum 

evleri, bahçeler, parklar gibi u
ın um i işler ve belediye akarları 

\'e buıılara sarfedileıı para mik 
ıl ırı da vardır. 

Tamimde ayrıca937 yılı için 
c.le yapılan masraflarla taahhüt 
lor de vardır. 

nu malumatın hütçe tatbika 
tııı:ı uygun olmasına dikkat edil 
ınesi de ayrıca işaret edilmiştir 

Şehrimize gelen 
mebuslarımız 

Sayın mobuslarımızdan Bay 
Örge·evreıı, İ brahim Diblan ve 
B, Hasan Nuri ş -- hrimize gelmiş 

lrr ve Torns oteline misafirol· 
muşlardır, Hoş geldiniz deriz, 

B. Hıf ZI Bilik 
Vi!UyPl Nafta DirEıktörü llıf 

zı Bilik hu gün Silifkeye gide 
cek ve yollarda letkika tta bulu 
nacağı haber alınmıştır, 

tftf ekteplerimizde 
Kooperatifcilik 

Bırlnclden artan 

Okul kooperatifinin yapaca~h 
işler 

Madde 3 - Kooperatif öıle 
ri yukarıki maddtıde göstel'ilen 
~ayelere uygun olarak aşağıda 

sayılaıı işleri yapnrlar : 
a) Okul binasının, avlu ve 

lrnhçesi ııııı l<>ınizli~iııi \'0 güzelli 
~iııi temine ve okulun sağlık iş 

!erinin yolunda gitmesine çalış 

mak, 
b) Okul bahçesini ve müm 

künsP münasib başka t arafı 

nğaçlaııdırmak, ağaçları hastalık 

!ardan ve tırtıllardan korumak 
için la7.ıın gelen şeyleri yapmak 

c) Der~ltırcle işe yarayacak 
Sonu UçUnc Ude 

iç ticaret eşyası 
(B irinciden artan) 

oldu~u düşüncesiyle ceza hükme 
dildi~i anlaşılmaktadır. 

Mev rid giıınrükleri nce- bu 
husu:.la yapılacak işi geleıı eşya 

ııın ordiııolar ı nı tetkik ederek 
bunların bir nama aid olup ol 
madığını ve beyannamenin bu 
vesikaya intıbak edip e tmediği 
ni araştırmak vo bu suretle be 
yannamede gösterilen ltıslim ye 
ıfoiıı ibraz olunan ordinoya uy 
duğu anlaşıldığı takdirde başka 
l>ir muamele yapılmaksızın işin 

nE\ticelerıdirilmesini lemin etmek 
tir , , 

Yümüktepe höyüğü 
hafriyatı 

Birinciden artan 

muhtelif yerlerinde yapılan haf 
riyaıta elde edilen parçalarla 
münaqf>lıet gt'sıormektociir ki 
bununla da ~J ersiıı huvalisiniıı 
o devirde Anadolu gibi yaşamış 
olduğu anlaoılmaktadır. 

Sayfa: z 

1 Dünyada Neler oluyor? 1 
Amerikan usulü 

intikam 
Amerikııya hııs olan garip bir 

vaka bugnolerde Avrupa matbua 
tını dohışıp duruyor. Hakikat ml 
yoksa şak& mı olduğu belli olmı 
yun bu vaka şundan ibarelllr: 

Geçen gon bir Amerikalı bir 
köpek tarafından ısırılı)'or. Köpe 
ğio kuduz olduğu anhışıldığındım 
ısırılan adam tedavi t altına alını· 

yor. Doktor ta rafından muayen(-1 
edildikten ve yarası sıwldıktan 
sonra Amerikalıya rhergUo gelip 
k ııduzıt karşı şırıngıı yııplırmasını 
unutmamııı::ı lbbır olunuyor. Fıı 

k11t Amerikalı hastanedE>n mUste 
rih bir tavırla çıkacıığı yerde en 
dlşell bir ta\tır takın11rak doktor· 
dan blr mektup kAğıdı istiyor. 
Doktor kendisine: Öyle şeylere 
hııceı J'Ok, canım. Vıısiyeloameni 

zl yazııc11k kadar basta dl·~ibinlz 

diyor. Köpek tarr1fındıın ısırıhın 

Amerikalı ise müstebziy11ne bir 
tavır takımırak doktora şu cevabı 
veriyo: .. '"Yanılıyorsunuz, doklar. 
V dSiyetnameml y11zmıyııcağım. Şa 

yed kuduz llletine tutulacak olur 
sum ısırmak istediğim adamlıı rın 

listesi rıl şimdidf'n h 'lZırlıyacağım 
du onun için sizden bir kağıd is 
tedim,, 

23 sene esaretten 
sonra 

Umumi bıırbln sonunda va
hınlıırına kavuşmağa nail olamı

yun esirle rin acı akibetlerlle bU· 
tnn dünya edebiyatı şimdiye ka· 
dar pek çok meşgul oldıı. Bu bet 
bahtlardlm biri Avustury11nın Var· 
nsdorf ktıs ıbıısı &h~lisinden plya 
de neferi Ulişbergeıdir. Bu adam 
1914 fiODıında Ruslar tarafından 

esir edilen•k Sitıiryaya oefyoluo 
muş ve Onesk şe hrine yııkıo bir 
yerde bir çiftliğ~ verleştlrilrnişti . 

O zamandan beri uıışbeı ger es11-
retten kurtulmak için her Çtireye 
baş vurmuş . bııtta Kızılb ç cemi 
yetine de kaç defa ttthriren mn
racaat etmiş ise de gönderd 'ğl 

mektuplar yerine vasıl olmııdığı 

içio bu mürucaatlıırıodıın hiçbir 
n<'ticı-> çıkmamıştı. Niha.yet Uliş 

berger bir çaresini bulup Moı:.ko 

vııya kndıır gitmiştir, Onıda esirin 
23 senedeııbeı-i yı:ıptığı hizmetler 
h.ıkdir olunarak serbest bırakıl 

masıoa karar ve rilmlştlr. Ullşber 

ger Almıın konsolosundttn gördU 
ğU yıırdım Uzeriae :il kı\n uu u e v 
vel 1937 de Narnsdorf,ı geri dön 
meğe muvaffttk olmuştur. Beledi 
yede b11rpte ölenlerin listesinde 
kendi ismini de göı flnce vğhımış 

h r. 

Eski zaman 
Edirne vıılisi m~şhur izzet 

pıışıı Allüh rııhmet eylesin garip 
bir zııtlı, Kendısi Erzurumluydu, 
çttmaşı rltırın ı Edirneden Erzuruma 
gönderir, orada yıkııtırdı . 

Yatıığa yııtmas ı da tuhııftır. 

Y dlak, odıısıorn ortıısındıı yapı lı r 
cı, P11şa syaklı bir merdiv(·ne çı 

kür, oradan kendini yatağa utar 
dı; eğer tom ortasın J düşerse ya 
tar, dllşmezse. genl! merdivene 
çıkar, gene atlard ı : ta yatüğın or 
tasına dQşUnceye kadar. 

Bir gllo kendisiue biri mnra 
caat etmiş ve söz~ şöyle başla

mış: "DtıvletlQ t-tendiın hazretleri, 
acizleri . 11 1diye istPğinl söyleyip 
sözü şöyle bitirmiş; "Olbaptıı emir 
ve r~rman hazreti menlebülemrln 
dir.,, 

Pıışıı derbttl eline bir kalem 
ıılmış, adamın Hrtın11; "K11lemeo,, 
yazıp bu canlı istidayı havale e t 
miş, 
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Mersin piyasası 1 İ MeUeplerimiz~e 
lkinci d ı n Artan -

Kolleksiyonlar vii cude ge
ti rmel< ve ders ma lzcmesi ·te -
darik etmek 

D) Talebeye mahsus bir 
kUtUphane veya okuma odası 
açmak ve açılmış kUtüphaııe 

veya okuma odasını zenginleş 
tirmeye çalışmak. 

E) üyelere ders kitııpları· 

nı ve ders levazımını ve üye 
lerirı boşka ihtiyaç'arını kaı şı 

ıayabilecek şeyleri satmak üz 
re tedbir almak. 

F) Okul bahçesinde vP.ya 
civarında oyun ve spor yerinin 
tanzimine yardım etmek 

G) Okul bahçesindA veya 
civarında çiçek sebze bağ ve 
meyva ağacı yetiştirmek 

fi) Mahalli vaziyetlerin 
ve İklimin icRbına göre okul
da ipek böctıği arı tavşa n ve 
saire beslemek. 

l) Okulun ilaç dolabını 

t~darik etmek ve vakit vakit 
fü.ıksanlnrını tamamlamak 

J) İhlamur hatmi çiçeği 

pııpatya vesaire gibi ş~yleri 
toplAyarak bunları ceza evleri 

• ne veyahut başka yerlere sat 
mak 

K) Yoksul ve muhtaç tu· 
•ebelere kitap defter yiyecek 
ve giy~cek tedariki surctile 
yardımda bulunmak 

1) Talil günlerinde okulun 
bulunduğu ş >hir kasaba veya 
köy Un ci vaı ında müşterek ge 
zi nti ler tertip etmek 

M) Koop~ratif yönetim 
~urulunca IUzumlu görillecek 

şeyleri yııpmak. 

Kooperatif üyeliği 
Madde 4 - Koopera'lfin 

faal ve fahri ~lmak Uzre iki 
tUrlC Uyesi vaı dır. 

Kooperatifo ytlda on ku· 
ruştan 2' O ;. uruş:ı kadar yar 
dım etmeyi üMrino alan ta
lebe kooperatifin faal üyesi 
üyesi sayılır. Okuldu talebe o· 
larak kayıdlı olmayıp yılda en 
a~ iki lira vermeyi üzerine 
alan veya kooperatife bu de
ğerde m~l armağan edenlerle 
önemli yardıındıı bulunanlar 
kooperatifin fahri Uyesi sayı-

lır. 
Madde 5 - Kooperatifin 

faal Uyesi yıllık teahhUdilnil 
aylara pay ederek ödediği gi· 
bi yıllığını birden de ödeyebi · 
lir 

Madde 6 - O yeleri n öde 
dıği parahtr için her defasında 
kendılerine bir makbuz ve· 
rilir, 

Madde 7 - Üyelerin ta· 
ahhUl ~J"'rek kooperatif san· 
<lığına ödediği paralar hiç bir 
sebepta kendilerine geri verll 
mez. 

Madde 8 - Kooperatifin 
kurulduğu okulda her talebe 
koopqratife Uye olabilir. An
cak bunun için velisinden o• 
kul idaresine yazılmış bir mu· 
vak kat m~ktubu~geti rmesi şart 
tır. 

Madde 9 - Kooperati rin 
faal üyelerinin vazifeleri [şun· 
!ardır: 

Kooperatifçilik 
A) Yesa hOkUrnlerini ge· 

nel kurul ile yönetim kurulu 
nun kararlarını yerine getir· 
mek ve gözetmek-

B) Kooperatif toplantı · 

IEırında bulunmak 
C) Kooperatifin muvaffak 

olmasına gayret etmek. 
Madde 10 - Koop~ratif 

üyelerinden her biri yönetim 
kuruluna yazı ile münıcaat 
etmPd: Ş'.l rti le istediği zaman 
kooperatiften çekilir. 

Madde l l - Kooperatifi 
zarara sokan Uyeli k vazifeleri 
ni benimsemiyen ve yapını· 

yan talebeler genel kurul ka
rarı ve direktör veyu başöğ· 

retmenin muvaffakiyelile üye 
likten çıkarılırlar. 

Gelirler ve masraf· 
lar 

Madde 12 -; Koooerati· 
fin gelir kaynakları şunlardan 
ibarettir. 

A) Üyelerin teahhOd et· 
ti~leri paralar. 

B) Kooperatif satışında 

elde edilen kazançlar. 
C) Pı!patya ıhlamur gibi 

şeylerin ve okulda beslenilen 
ve yetiştirilen hayvanların 

veya mtthsUllerinin satışından 

elde edilen pııralar. 

D) Şahıslar şirketler ve 
yı:ıhut resmi makamlardan ko 
operatif için yapılacak yar· 

dımlar. 

Okul idaresinin 
kontrolu 

Medde 13 - Okulun di
reklö :- U baş öğretmeni v~yH· 

hııt kendilerini.ı lrnoperatif işi 
için yazı ile tavzif ettiği kim 
S" okul koopPratifinin genel 
g1d şi ııi kontrol eder. Toplftn 
tılardn dinleyici sıfatıle bulu 
narak icabında talebeye yol 
göstermek sureti le yardım e· 
der. 

MaddH 14 - Okul baş 
öğretmeni veya bunların ko · 
operatif işi için tavzıf ettiği 
kimse okulu teftiş salahiyeti
ni haiz her makama kooperatif 
hakkında hesap vermPğe mec 
burdur, 

Acık Tefekkür , 
....... Al ..... 

Ulusal Ekonomi ve arttırma 
kurumu başkanlığından : 

Türkiye ziraat bankasının 
Nebati yağ vn sabun Fabrika 
sı kurumumuza yüz lira teber· 
rU etmiştir. Kurumumuza kar 
şı gösterilmiş olan bu yüksek 
&!akadan dolayı alenen teşek· 

kUrlerimizi arz ederiz 

Açık teşekkür 

Kardeşim Osman TUmer· 
in vefatı dolayısile şahsen ve 
ya mektupla teessUrlerimize 
iştirak eden dostlarımıza le· 
şekkürlerİmizin iblağını sayın 
gazetenizden rica ederim 

Aile adına kardeşı 
Rasim Tümer 

-1•• 
23-2-938 

K. S. 

Pamuklar 
Klcvlınt 41, 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 6 
Kırma 24 2fi 
Koz.acı parlağı 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,30 
Yumuşak 5.,25 
Yerli buğdayı: 4,,4 2 
Çavdar 4,,S5 
Anadol yulaf 4.00 

Ana dol 
YerH 

arpa 
3.87 
3,,6i 

Nohut ekstra 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 

6 
9,50 
3,,50 

7-8 

120· J :..o 
20 

Balmumu 
Cehri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

. 
yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

67,5 
10 
17, 

50 
45.45 

50 
80 
70 

52 

badem ve cekirdek • 
içleri 

Tath badem içi 80 
Acı » ,. 42, 
Acı çekirdek :n 
Urfa Yağı 
f çel ,, 78 

pirinçler 
Birinci 
ikinci 
Çay 
Kahve 

nevi mal 17,S 
nevi mal 

:!90 

109. 110 

Borsa T elgraflan 
~2-2-938 

Paralar 

Tıirk allunu 
!sterlin 
Dolar 

Frank 
Liret: 

gelmedi 
6li0, 

79,,50 

24,33, 
15.-15 

YEHi MERSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone . Türkiye Hariç 

Şerait ı için için 

Senet ik 1200 Kr , 2000 Kr 

Albaylık 600 ıooo 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık ıOO Yoktur. 

Resmi ilinabn satırı 10 
Kuruştur. 

L A N 
Mersin orman ~ölge şefliğinden 

hacn ı i 
cinsi nıJ d. nıJ adedi 

çam el~k- 211 ooo :Joo 

ıuulrnmnıen 

lira k. 
4 9o 

trik dirPği 
l - içt>I vilayNiniu mPrsin kazası dahilinde 

yerıi löy civ< nnda gt>diuli ormanıııdan 21 l met 
ro rui~al>a muadil Joo ad..ı canı elrklrik dir~ği
nin lrnlıer mf'lro mikap gayri manıulu 490 kuruş 
bedeli~ oruıa n kauu rtunu ıı nıu vak k ~ t 6 ıııcı mad
dt>si ni n 1 iııci fıkrası mucibince acık artırıııa su-
retile saıışa çık:trılnııştır. • 

2-- ihale 16 - ~·938 derı itibaren 2 3 938 car
şamba giinü saat 14 de uı t· rsin orman biuası.nda 
yapılaca l tır 

3 - nıuvakkal teminatı 77 linı 55 kuruştur. 
. 4- şarl11arne ,. ~ muk a v.-IPname projt-ıleri mPr 

sın orman bölge ŞPfliğindiı·. 18 - 20 - 2 4 - 2 7 

i l A N 
Mersin icra memurluğ~ndan; 
Alacelrh Mersin Ticıret Bankası 
Borçlu Ahmet Aziz Zilfo 
Tapu kaydı ve tarih ve numarası, Nisan 930 No 16 

Bahçe mahallesi 
Cinsi ve Metrosu, 919 Metro Bahçe 

Mevkii hududu ve ev~afı, Şarka o tarik şimalen ve gar 
ben Aziz cenuben Zilfo oğlu Ahmet ve Andriya Maru· 
mati ile mahdut 

Tapu kaydı ve tarih ve numArası, Nisan 930 No 17 
bahçe mahallesi 

Cinsi ve Metrosu, 919 metro bahçe 
Mevkii hududu ve evsafı, Şarkan Ahmet ve tarik şimalen 
keza i•rben keza cenuben Marumati ve Ahmet 

Va:dyeti haz.ırası, Beher metre mut"abbaı doksan kuruş 
kıymetinde olan ve birbirine bitişik bulunan iki bahçaların 
içinde meyva verimli başlayanı kırk beş Portakal sekiz 
mandari:ıa beş tut beş asma beş elm• beş erik bir armut 
bir beyaz murt beş altı limon beş Tnrunç otuz dört kaysi 
yedi yeni dünya bir tatlı limon altı nar ağaçları vardır. 

Borçlunun işğalindedir. i1 
Artırmanın yapılacağı gün ve saatı Mersin icra Dairesin 

de 24 - 3 - 938 tarihinde Çarşamba günü saat 9 da 
mersin icra rlairesinde ençok ve ettson artırana ihale olunacaktır.Tayin 
edilen zamanda artırma bedeli mezkur g:ıyri menkulün muhammen 
kiymetlerinin yüzde yt!tmiş beşini bulmac1ığı taktirde en çok artıranın 
teahhüdüba1<ikalmaküzere arlırma l Sgünda halemd it ed ilecek yani 8-4-938 
tarihinde cuma gUnü s a a t 9 da en çok a r t ı ra na takdir 
olunan kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu surette ihale 
o 1 u n 8 c a k t ı r. A r t ı r m a ş a r t n a m e s i 
24- 2-938 tarihinden itibaren icra dairesinde açık olup herkes tara 
fından görü le bilir 

Bu gayri menkulun mükellefiyetleri şartnamede yazılı 
dır. 

ip Jtek sahibi alacakl ı arla diger alakadarların gayri menkul üzerinde· 
ki haklarını hususile fa iz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lazım~ır: 
Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabil ol madıkça satış bedehnı~ 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar gayrı 
menkulün muhammen kiymetinin yüzde yedi buçuk nisbeıinde . pey 
akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubu verecek l~rd ır. . 

Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen olan. ~a~anda ıc~a. daı 
resinde bulunmadığı bulunupla a rtırma mecl ısı ~ı terk etıı~ı lak 
dirde ~üksek teklif vaki olursa alm~ ktan vaz geçmış add.ol unacaktır 
Kendisine ihale olunan kimse be,1eı i ihaleyi vermezse ıhale fesh 
edilecek ve aradaki farklardan ve zararlardan me~'!I ıutulacaktır 

Alıcıların Mersin icrasına müracaatları ılan olunur 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirinde Çekilir 

Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
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• 

f otograf Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodak ve ~..,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
---- === 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kiğıtları, Kırtasiye, Kitap. Fenni gözlilkler, 

l~;!~;,·P· M .. SEvÔAÔ° .. Siff mı .. iS[f İM(Nb.... tavsiye 
Uray Caddesi No. 42 - MERSİN 

Saym Mersin Tüccaranma ve hal~ma müjde 

Y14~Nl MKKSI~ 24 ŞURAT 1938 PEHŞE\HlE SAYFA 4 

~~~~~~~~~~~~~@~~~~~@ 

1 GÜVEN ~ 
1 SiGORT ~ ... ?.Q?YETESI 1 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 
@kurulmuş tamu/usa/ bir kurumdur. Yaslı Orgun fiği 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nuuu•nunna•n•nnnnm1nnRB•••••••••••••••• 1 kayadelen suyu 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

seri, temiz bir surette yaptırmak için l 
bize müracaat ediniz. \ 

Kamyonlarımız emrinize amadedir. Ahnacak ücret, 

= S<ıyrn Halkıruızın ~ılaırnıırı. ~Ü'/ üııiıruh' Lııl•• r:-ık ~şı hul;;Tı'nuy~rı KA \7 A 
DELEN SU\"UNl' gayf'\ sıhhi hi r şe~ildt> mt>nhağctaki ı.-sh~atmda P-ksik
likleriui tamamlamış fpnu;n ~il SOrt Ulı'Ullt•ri11i ~·aplırmakda hulundu~u

IUZU cu·z ederiz. 

araba ücretinden daha mutedildir. C KAY ACELEN SUYU 
Bu suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak ve hem il 

de zamandan kaıanmış olursunuz. . 1 Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yanma kadar cam ~oruiarla ~illur ~avuzlara 
•ın b~:;:·:~~~=~~.bü;:~:: .. k;:~.~~:0ğ:~~:: .. i:·~~::~ 1 indirilmiı oradanda ~ütün fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el deymeden 
ihtimaHeri de yoktur. ADRES: Otomobil Durak MahaUI 1 hususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmakda YB muntazamın 

Henıinci Baki harma h · · f 1. d' 
Telefon : (180) ı o -30 1 18 flmlZ8 U8 m8d8 lf , 

p e.231(!] · : e sac-==ıE\._W • KAYADELEN SUYUNUN evHfı ve tevkaladell~lne gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

f" 'b1 = gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeği zait görllyoruz. Sıhhat Bak<tnlıfı Remin gto n ı .ve sdahiyetli makamların vermiş olduklara raporlarla KA y ADELEN SUYU telrız Türkiyenin 
1 8 en iyl suyu olmakla kalmıyarak 11 Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundul}unu isbat 

Her Dal.rede _ 1' •etmiştir. . · 
- \ •. iştahsızlığa, hazımsıılıQ'a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına kareı KAY J ".)ELEN şifalı bir 

Her ti ca re th a 11 ede hayat kaynağıdır. !! Suyu pelt temiz ve btrraltdır. 1 eaübe tdtn sayın hallumız.Jundlndt buldu/u zlntülllı vı sılılıatın H er ye rcl e ee verdi,, 1ar1Uarıa suyumuzun müşttrısi çotaımalctad,,. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi w . .................... ._ ............ .. • 

• Daima R ( M 1 H 6 T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

~ 
Sizde bir REMİNGTON almalı-nı 
sınız. Satış yeri nı 

~ C!lt ~ilyam Rıkar.:.s 

• • 

• 

DOKTOR DO~TO~ 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU SARACQ('jLU .... 
Doğum ve K~dın Memleket Hutabaneıaj 

Hastalıkları DAHİLİ HASTALIK-
Birinci Sınat Mutahassısı LAR MÜTAHASSISI 

MUA YENEHANESl 
Kıtla caedesi Avukat Hilil Muayenehane: 
Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi Fedon 
da hastalarım her gün sa· T abıncının evi altında-

bahtan akıama kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder. 

Vurtdaş Kızllaya 
aza olunuz 
l' eni Mersın 11as11ııevinde Basıluuşur. 

• 

• 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Re•mi devairve müessesatla ticı.ırethanelereaiı her nevi delta 
ler ve evrakı matbuavea•aİrei en neli• bir tarzda dr' atle yapar 

·········-~········· ~R.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ K..ABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.P\. 

' HER. NEVİ 
KİTAP. GAZETE 
VE :ıv.tECMUA 

TABINI DER. UH-
TE EDER. 

K. A R T V 1: Z İ T 
D .A. VE T K.

1
A R.T

L .AR. I. ZAR. F K.A
G I T :BAŞLIK. 
L .A R. I T .AB ED İ
Lİ R. . 


